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Šilalė

Posėdis įvyko 2021-06-10 10.00 val.

Posėdžio pirmininkas – Algirdas Meiženis.

Posėdžio sekretorius – Tadas Sadauskis.

Į Šilalės rajono savivaldybės tarybą (toliau –Taryba) išrinkti 25 nariai. Posėdyje dalyvavo

16 Tarybos narių. 

Dėl pateisinamos priežasties nedalyvavo: Dainius Bergelis, Rima Norvilienė, Vera

Macienė, Saulė Olendrienė, Kęstutis Ačas, Erika Gargasė, Artūras Dambrauskas, Raimundė

Gečienė, Loreta Kalnikaitė.

Posėdyje dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos

darbuotojai, žiniasklaidos atstovai.

Posėdį pradėjo Savivaldybės meras Algirdas Meiženis.

Posėdis pradedamas (bendru sutarimu).

Meras Algirdas Meiženis perskaitė pranešimą apie bendros Valstiečių ir žaliųjų sąjungos,

socialdemokratų ir visuomeninio rinkimų komiteto „Šilališkiai“ frakcijos susikūrimą. Frakcijos

seniūnu išrinktas Egidijus Gečas, frakcijos pavaduotoja – Lineta Dargienė (pridedama).

Posėdžio pirmininkas A. Meiženis sakė, kad darbotvarkė Tarybos nariams pateikta.

Siūloma pritarti Tarybos posėdžio darbotvarkei.

Visai Tarybos posėdžio darbotvarkei pritarta vienbalsiai (už – 16).

Gintautas Macevičius informavo, jog keičiasi frakcijos „Centro judėjimas už Šilalės

kraštą“ sudėtis. Frakciją sudaro Gintautas Macevičius, Romualdas Titovas, Edmundas Auškalnis.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Valdemaro Jasevičiaus atleidimo iš Šilalės rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus pareigų. 

Pranešėjas Algirdas Meiženis.

2. Dėl Tado Bartkaus paskyrimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

pareigoms užimti.

Pranešėjas Raimundas Vaitiekus.

3.  Dėl Tado Bartkaus atleidimo iš Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigų.

Pranešėjas Raimundas Vaitiekus.

4. Dėl Raimundo Vaitiekaus paskyrimo Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojo

pareigoms užimti.

Pranešėjas Tadas Bartkus.

5. Dėl pavedimo Osvaldui Šarmavičiui eiti Šilalės rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus pareigas.

Pranešėjas Raimundas Vaitiekus.

Elektroninio dokumento nuorašas
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Kadangi bus taip pat balsuojama slaptai, A. Meiženis pasiūlė išrinkti slapto balsavimo

balsų skaičiavimo komisiją. Balsų skaičiavimo komisiją siūloma sudaryti iš visų tarybos mandatus

gavusių kandidatų sąrašų atstovų, skiriant į balsų skaičiavimo komisiją po vieną kiekvieno sąrašo

atstovą.

A. Meiženis siūlė balsuoti už tai, kad slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisija būtų

sudaryta iš 5 narių. Į balsavimo komisiją pasiūlyti šie Tarybos nariai: Gintas Navardauskas, Akvilė

Gargasaitė, Egidijus Gečas, Lineta Dargienė, Gintautas Macevičius (pritarta  vienbalsiai).

BALSAVO: UŽ – 16, PRIEŠ – 0, NEBALSAVO – 0.

Algirdas Meiženis pristatė slapto balsavimo eigą.

Tarybos nariams buvo pateiktas paruoštas slapto balsavimo dėl Valdemaro Jasevičiaus

atleidimo iš Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų biuletenio pavyzdys.

Tarybos nariai vienbalsiai pritarė slapto balsavimo biuleteniui.

G. Macevičius siūlė visiems slapto balsavimo komisijos nariams pasirašyti ant slapto

balsavimo biuletenio antros pusės.

A. Meiženis siūlė balsuoti už G. Macevičiaus pasiūlymą.

Pasiūlymui nepritarta. Balsavo: UŽ – 3, PRIEŠ – 10, SUSILAIKĖ – 3(Vardinio balsavimo

rezultatai: E. Auškalnis – UŽ, T. Bartkus – PRIEŠ, L. Dargienė – SUSILAIKĖ, A. Gargasaitė –

PRIEŠ, E. Gečas – PRIEŠ, V. Jankauskaitė – Milčiuvienė – PRIEŠ, G. Macevičius – UŽ, A.

Meiženis – PRIEŠ, G. Navardauskas – PRIEŠ, A. Petkus – SUSILAIKĖ, R. Rimkus – PRIEŠ, R.

Titovas – UŽ, R. Toleikis – PRIEŠ, R. Vaitiekus – SUSILAIKĖ, V. Žemeckienė – PRIEŠ, B.

Žirlienė – PRIEŠ).

1. SVARSTYTA. Valdemaro Jasevičiaus atleidimas iš Šilalės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus pareigų. 

Pranešėjas Algirdas Meiženis pristatė sprendimo projektą ir prašė patikslinti: sprendimo

projekto preambulėje išbraukti Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 38 punktą ir

įrašyti 70 punktą, pakeisti Tarybos narių pareiškimo datą vietoje „gegužės 23 d.“ įrašyti „gegužės

30 d.“, įrašyti potvarkio datą, numerį ir pavadinimą „2021 m. birželio 2 d. potvarkį Nr. MPP-

106(6.1E) „Dėl siūlymo atleisti Valdemarą Jasevičių iš Šilalės rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus pareigų praradus politinį (asmeninį) pasitikėjimą“, preambulę papildyti įrašant po

žodžio „slapto“ įrašyti „balsavimo“ ir įrašyti pilna protokolo datą „2021 m. birželio 10 d.“, 2 punkte

įrašyti pilną datą „2021 m. birželio 10 d.“ ir 3 punktą išdėstyti taip : „3. Įpareigoti:

3.1. Administracijos direktorių Valdemarą Jasevičių pagal perdavimo aktą atleidimo dieną

perduoti Administracijos direktoriaus pavaduotojui Osvaldui Šarmavičiui Šilalės rajono

savivaldybės administracijos antspaudą, spaudus, bylas pagal patvirtintą Dokumentacijos planą,

archyvines bylas ir kitus dokumentus, materialųjį ir nematerialųjį turtą ir nebaigtus spręsti

klausimus;

3.2. Administracijos Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėją išmokėti

Valdemarui Jasevičiui:

3.2.1. priklausantį darbo užmokestį;

3.2.2. piniginę kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas:

3.2.2.1. 25 darbo dienos už 2019 m. liepos 15 d. – 2020 m. liepos 14 d. tarnybos laikotarpį;

3.2.2.2. 33,7 darbo dienos už 2020 m. liepos 15 d. – 2021 m. birželio 10 d. tarnybos

laikotarpį.“ 5 punktą laikyti 4 punktu, analogiškus sprendimo projektui patikslinimus atlikti ir

aiškinamajame rašte. Pranešėjas prašė pritarti sprendimo projektui su patikslinimais.

Suteiktas žodis Valdemarui Jasevičiui.

Pasisakė G. Macevičius.
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Skelbiama 30 min. pertrauka slaptam balsavimui dėl Valdemaro Jasevičiaus atleidimo iš

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų.

Po pertraukos posėdis tęsiamas.

Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisija pirmininke išsirinko Linetą Dargienę, o

sekretore – Akvilę Gargasaitę.

Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė Lineta Dargienė tarybos nariams perskaitė

Komisijos protokolą (pridedamas) ir supažindino Tarybos narius su slapto balsavimo Valdemaro

Jasevičiaus atleidimo iš Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų rezultatais.

Už Valdemaro Jasevičiaus atleidimą balsavo 11 Tarybos narių, prieš – 3, negaliojančių balavimo

biuletenių – 2 (prie komisijos protokolo pridedamas vokas su balsavimo biuleteniais).

Tadas Bartkus siūlė balsuoti už sprendimo projektą su pakeitimais.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma,

BALSAVO: UŽ – 13, PRIEŠ – 1, NEBALSAVO – 2. (Vardinio balsavimo rezultatai: E.

Auškalnis – Nebalsavo, T. Bartkus – UŽ, L. Dargienė – UŽ, A. Gargasaitė – UŽ, E. Gečas – UŽ, V.

Jankauskaitė – Milčiuvienė – UŽ, G. Macevičius – PRIEŠ, A. Meiženis – UŽ, G. Navardauskas –

UŽ, A. Petkus – UŽ, R. Rimkus – UŽ, R. Titovas – Nebalsavo, R. Toleikis – UŽ, R. Vaitiekus –

UŽ, V. Žemeckienė – UŽ, B. Žirlienė – UŽ).

Skelbiama 30 min. pertrauka.

Gintautas Macevičius informavo, jog E. Auškalnis, R. Titovas ir G. Macevičius toliau

posėdyje nedalyvaus.

2. SVARSTYTA. Tado Bartkaus paskyrimas Šilalės rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus pareigoms užimti.

T. Bartkus išreiškė norą nusišalinti nuo klausimo svarstymo.

Egidijus Gečas siūlė nepritarti Tado Bartkaus nusišalinimui nuo klausimo svarstymo.

Tarybos nariai vienbalsiai nepritarė T. Bartkaus nusišalinimui.

Klausimas svarstomas iš esmės.

Pranešėjas Raimundas Vaitiekus pristatė sprendimo projektą ir prašė patikslinti: sprendimo

projekto preambulėje išbrauti iš Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 38 punktą ir

įrašyti 70 punktą, vietoje nepilnos datos įrašyti potvarkio datą „2021 m. birželio 3 d. potvarkį Nr.

MPP-109(6.1E)“, po žodžio „balsavimo“ įrašyti žodį „balsų“, įrašyti slapto balsavimo balsų

skaičiavimo komisijos protokolo datą „2021 m. birželio 10 d.“, 4 punkte išbraukti žodžius „tik

gavus ir įvertinus informaciją iš Specialiųjų tyrimo tarnybos“, analogiškus sprendimo projektui

patikslinimus atlikti ir aiškinamajame rašte. Pranešėjas prašė pritarti sprendimo projektui su

patikslinimais.

Tadui Bartkui suteikiamas žodis savo būsimos veiklos programai pristatyti.

Pasisakė A. Meiženis.

Tarybos nariams buvo pateiktas paruoštas slapto balsavimo dėl Tado Bartkaus paskyrimo

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigoms užimti biuletenio pavyzdys.

Tarybos nariai vienbalsiai pritarė slapto balsavimo biuleteniui.

Skelbiama 30 min. pertrauka slaptam balsavimui dėl Tado Bartkaus paskyrimo Šilalės

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigoms užimti.

Po pertraukos posėdis tęsiamas.

Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė Lineta Dargienė tarybos nariams

perskaitė Komisijos protokolą (pridedamas) ir supažindino Tarybos narius su slapto balsavimo dėl

Tado Bartkaus paskyrimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigoms užimti
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rezultatais. Už Tado Bartkaus paskyrimą Administracijos direktoriumi balsavo 13 Tarybos narių,

prieš – 0 (prie komisijos protokolo pridedamas vokas su balsavimo biuleteniais).

A. Meiženis siūlė balsuoti už sprendimo projektą su pakeitimais.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai.

BALSAVO: UŽ – 13, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. (Vardinio balsavimo rezultatai: T.

Bartkus – UŽ, L. Dargienė – UŽ, A. Gargasaitė – UŽ, E. Gečas – UŽ, V. Jankauskaitė –

Milčiuvienė – UŽ, A. Meiženis – UŽ, G. Navardauskas – UŽ, A. Petkus – UŽ, R. Rimkus – UŽ, R.

Toleikis – UŽ, R. Vaitiekus – UŽ, V. Žemeckienė – UŽ, B. Žirlienė – UŽ).

T. Bartkus perskaitė savo 2021 m. birželio 10 d. prašymą „Dėl atsistatydinimo iš Šilalės

rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigų“ (pridedamas). 

3. SVARSTYTA. Tado Bartkaus atleidimo iš Šilalės rajono savivaldybės mero

pavaduotojo pareigų.

Pranešėjas Raimundas Vaitiekus pristatė sprendimo projektą ir prašė papildyti sprendimo

projektą: vietoje nepilnos datos įrašyti Tado Bartkaus prašymo datą „2021 m. birželio 10 d.“

išbraukti raides „Nr.“ ir toliau einantį sakinį „Dėl atsistatydinimo iš Šilalės rajono savivaldybės

mero pavaduotojo pareigų“ įdėti į kabutes, išbraukti sakinį „Šilalės rajono savivaldybės mero 2021

m. d. potvarkį Nr. „Dėl siūlymo Šilalės rajono savivaldybės tarybai atleisti Tadą Bartkų iš Šilalės

rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigų prieš terminą“, 2.1. papunktyje vietoj žodžio

„skyrių“ įrašyti „skyriaus vedėją“, 2.1.1. išdėstyti nauja redakcija „priklausantį darbo užmokestį;“,

papildyti 2.2.2. papunkčiu įrašant „piniginę kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas“,

papildyti 2.2.3. papunkčiu įrašant „5 darbo dienas už 2019 m. birželio 21 d. – 2020 m. birželio 20 d.

tarnybos laikotarpį“, papildyti 2.2.2.2. papunkčiu įrašant „19,4 darbo dienos už 2020 m. birželio 21

d. – 2021 m. birželio 10 d. tarnybos laikotarpį.“ Išbraukti 2.3. papunktį ir 3 punktą, analogiškus

sprendimo projektui patikslinimus atlikti ir aiškinamajame rašte. Pranešėjas prašė pritarti sprendimo

projektą su pakeitimais.

A. Meiženis siūlė balsuoti už sprendimo projektą su pakeitimais.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai.

BALSAVO: UŽ – 13, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. (Vardinio balsavimo rezultatai: T.

Bartkus – UŽ, L. Dargienė – UŽ, A. Gargasaitė – UŽ, E. Gečas – UŽ, V. Jankauskaitė –

Milčiuvienė – UŽ, A. Meiženis – UŽ, G. Navardauskas – UŽ, A. Petkus – UŽ, R. Rimkus – UŽ, R.

Toleikis – UŽ, R. Vaitiekus – UŽ, V. Žemeckienė – UŽ, B. Žirlienė – UŽ).

4. SVARSTYTA. Raimundo Vaitiekaus paskyrimas į Šilalės rajono savivaldybės mero

pavaduotojo pareigas.

Raimundas Vaitiekus išreiškė norą nusišalinti nuo klausimo svarstymo.

Tarybos nariai vienbalsiai nepritarė R. Vaitiekaus nusišalinimui nuo klausimo.

Klausimas svarstomas iš esmės.

Pranešėjas Tadas Bartkus pristatė sprendimo projektą ir prašė papildyti sprendimo projekto

preambulėje išbrauti Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 30 ir 38 punktus,

vietoje nepilnos datos įrašyti „2021 m. birželio 3 d. Nr. MPP-107(6.1E), po žodžio „balsavimo“

įrašyti žodį „balsų“, įrašyti pilną protokolo datą „2021 m. birželio 10 d.“, analogiškus sprendimo

projektui patikslinimus atlikti ir aiškinamajame rašte. Pranešėjas prašė pritarti sprendimo projektui

su pakeitimais.

Raimundas Vaitiekus suteikiamas žodis, savo būsimos veiklos programai pristatyti.

Posėdžio pirmininkas klausė, ar R. Vaitiekus sutinka balotiruotis į mero pavaduotojus.

R. Vaitiekus sutiko, kad jo pavardė būtų įrašyta į slapto balsavimo biuletenį.

Tarybos nariams buvo pateiktas paruoštas slapto balsavimo dėl Raimundo Vaitiekaus

paskyrimo į Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigas biuletenio pavyzdys.

Tarybos nariai vienbalsiai pritarė slapto balsavimo biuleteniui.
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Skelbiama 30 min. pertrauka slaptam balsavimui dėl Raimundo Vaitiekaus paskyrimo į

Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigas.

Po pertraukos posėdis tęsiamas.

Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė Lineta Dargienė tarybos nariams

perskaitė Komisijos protokolą (pridedamas) ir supažindino Tarybos narius su slapto balsavimo dėl

Raimundo Vaitiekaus paskyrimo Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigoms užimti

rezultatais. Už Raimundo Vaitiekaus paskyrimą mero pavaduotoju balsavo 12 Tarybos narių, prieš

– 0, negaliojančių balavimo biuletenių – 1 (prie komisijos protokolo pridedamas vokas su

balsavimo biuleteniais).

Pasisakė Arvydas Petkus dėl slapto balsavimo rezultatų.

Meras Algirdas Meiženis informavo, jog slapto balsavimo metu nebuvo surinkta visų

Tarybos narių daugumos balsų, todėl nebuvo pritarta Raimundo Vaitiekaus kandidatūrai į mero

pavaduotojo pareigas.

5. SVARSTYTA. Pavedimas Osvaldui Šarmavičiui eiti Šilalės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus pareigas.

Pranešėjas Raimundas Vaitiekus pristatė sprendimo projektą ir prašė patikslinti: sprendimo

projekto preambulėje išbrauti Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 28.3 papunktį,

vietoj nepilnos datos įrašyti potvarkio datą ir numerį „2021 m. birželio 3 d. Nr. MPP-108 (6.1E)“,

taip pat vietoje nepilnos datos įrašyti Osvaldo Šarmavičiaus sutiko datą „2021 m. birželio 1 d.“ ir 2

punkte įrašyti „2021 m. birželio 10 d.“ datą, analogiškus sprendimo projektui patikslinimus atlikti ir

aiškinamajame rašte. Pranešėjas prašė pritarti sprendimo projektui su pakeitimais.

Pasisakė O. Šarmavičius ir A. Meiženis dėl sprendimo projekto.

A. Meiženis siūlė balsuoti už sprendimo projektą su pakeitimais.

NUSPRĘSTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai. BALSAVO: UŽ – 13, PRIEŠ – 0,

SUSILAIKĖ – 0.

Posėdžio pirmininkas   Algirdas Meiženis

Posėdžio sekretorius Tadas Sadauskis
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